
 

Proces  Verbal 
încheiat astăzi 31 mai 2022 

în ședință ordinară a Consiliului local Pogoanele 
    
 
      Ședința ordinară a Consiliului local se desfășoară la data și ora stabilită pe 
ordinea de zi respectiv în data de 31 mai a.c, orele 13.00, în sala de ședință a 
Primăriei orașului Pogoanele.   
      La ședință lipsesc consilierii locali Buga Stelică și Mușătescu Gabriel. 
      Participă la ședință primarul orașului Pogoanele dl Florin Dumitrașcu și 
administratorul public dl Sandu Stancu. 
      Consilierilor locali li s-a înmânat odată cu invitația la ședință proiectele de 
hotărâri precum și referatele, expunerile de motive și alte documente aferente 
precum și procesul verbal al ședinței anterioare a Consiliului local. 

Se solicită aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare, aprobare venită 
cu unanimitatea prezenta, acesta conținând toate discuțiile și acoperind toate 
aspectele referitoare la desfășurarea ședinței. 
      Se dă citire, de către președintele de ședință Dispoziției Primarului orașului 
Pogoanele, cu ordinea de zi. Se solicită de către secretarul general al orașului 
suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre, respectiv  aprobarea 
modificării și completării Hotărârii Consiliului local Pogoanele nr. 57 din 
05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ, 
aferente obiectivului “Centura Pogoanele – Tronson I – între DJ 203I până în 
DN2C, L = 5500 m”, în vederea depunerii spre finanțare prin Programul Național 
de Investiții “Anghel Saligny”.  Supusă la vot, ordinea de zi cu completări a fost 
aprobată în unanimitate.  

Se trece la discutarea proiectelor de hotărâri în ordine cronologică. 
1. Proiect privind aprobarea achitării cotizației anuale către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” la care UAT Pogoanele este membru 
asociat. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general al orașului. Avizat 
favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus aprobării și aprobat 
cu unanimitate, în forma prezentată.   

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea primirii comunei Boldu în calitate 
de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008”. 
Proiectul a fost prezentat de către secretarul general al orașului. Avizat favorabil 



de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus aprobării și aprobat cu 
unanimitate, în forma prezentată.   

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea primirii comunei Cochirleanca în 
calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 
2008”. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general al orașului. Avizat 
favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus aprobării și aprobat 
cu unanimitate, în forma prezentată.   

4. Proiect de hotărâre aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor 
create și deținute/păstrate de Primăria orașului Pogoanele. Avizat favorabil de 
comisiile de specialitate, proiectul a fost supus aprobării și aprobat cu 
unanimitate, în forma prezentată.   

5. Proiect privind Proiect privind aprobarea atribuirii unui loc de casă, în 
temeiul Legii nr. 15/2003, familiei Merăuță Marius-Adrian și Merăuță Gianina 
Cristina. Proiectul a fost prezentat de către secretarul general al orașului 
Pogoanele. Acesta a fost avizat favorabil de comisia numită special pentru 
aplicarea prevederilor Legii nr. 15/2003 și de comisiile de specialitate ale 
Consiliului local. Supusă la vot propunerea a fost votată în unanimitate.  

6. Proiect privind actualizarea prețurilor la serviciile de vidanjat. Proiectul a 
fost prezentat de către secretarul general al orașului Pogoanele care a arată că 
prețurile pentru aceste activități nu au mai fost actualizare din anul 2016 și că 
această actualizare presupune atât ajustarea prețului la vidanjat cât și la 
transport. Noile valori propuse rezultă dintr-o calculație de preț efectuată de 
către șeful de serviciu gospodărie comunală și avizată de către CFP.  Avizat 
favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus aprobării și aprobat 
cu unanimitate, în forma prezentată.   

7. Proiect privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului 
local Pogoanele nr. 57 din 05.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ, aferente obiectivului “Centura Pogoanele – Tronson 
I – între DJ 203I până în DN2C, L = 5500 m”, în vederea depunerii spre finanțare 
prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”. Proiectul este prezentat 
de către administratorul public care face cunoscut că noul deviz general, întocmit 
pe baza unor măsurători, spre deosebire de primul, diferă ca valoare. Astfel 
cererea de finanțare trebuie modificată raportat la noul deviz general. Avizat 
favorabil de comisiile de specialitate, proiectul a fost supus aprobării și aprobat 
cu unanimitate, în forma prezentată.   
 

8. Probleme curente. 
a) Aprobare, cu unanimitate, a avizului de acces la drum local pentru 



Bobocea Teodor, cerință în certificatul de urbanism nr. 3/2022. 
b) Aprobare, cu unanimitate, a cererii de prelungire a contractului de 

închiriere pentru Cîrlig Nicolaie. 
      Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal, astăzi 31 mai 2022. 
          
 
                 Președinte de ședință,                                  Secretar general al orașului,                      
                   Consilier Ionuț Buga                                        Valentino Adrian Cotruță 
 


